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w sprawie: obnizenia wysokosci wskazników procentowych, które maja
wplyw na wysokosc dodatku mieszkaniowego
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Na podstawie:
- art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

gminnym /tekstjedno1ity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póznozm.!
- art. 6 ust.11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 71, poz.734 z pózn.zm.)

Rada Miejska w Jaworzynie Slaskiej uchwala co nastepuje:

§ 1
Obniza sie o 20 punktów procentowych tj. do 50% wysokosc wskazników
procentowych o których mowa w art.6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 71, poz.734
z pózn.zm.).

§ 2
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Slaska..
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§ 3
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Dolnoslaskiego.
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Projekt niniejszej uchwaly sporzadzono w oparciu o zmiany wprowadzone
do ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w ustawie o dochodach jednostek
samorzadu terytorialnego w listopadzie bI.
Istotna zmianajest zniesienie dotacji celowej przyznawanej z budzetu panstwa

na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych.
Dotacja ta stanowila srednio 30% wydatków ponoszonych przez Gmine,
na wyplate dodatków mieszkaniowych.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
wysokosc dodatku mieszkaniowego lacznie z ryczaltem na zakup opalu
(w sytuacji ogrzewania mieszkaniaprzez wnioskodawce), nie mogla przekraczac
70% wydatków przypadajacych na normatywna powierzchnie zajmowanego
lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych na lokal
mieszkalny, jezeli powierzchnia tego lokalu byla mniejsza lub równa
normatywnej powierzchni.
Zmienione przepisy uprawniaja rade gminy do obnizenia, nie wiecej
niz o 20 punktów procentowych, wysokosci wskazników o których mowa
wyzej.
Propozycja obnizenia wysokosci wskazników 020 % zmniejszy wydatki, jakie
zobowiazana bedzie poniesc Gmina na wyplate dodatków mieszkaniowych,
w zwiazkUz zaprzestaniem finansowania tego zadania przez Skarb Panstwa.
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